
 

 
У К Р А Ї Н А 

ЮЖНОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Виконавчий комітет 
РІШЕННЯ 

від  «_17__» ___04_____ 2018   №  _89____ 
 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Южноукраїнської 

міської ради від 20.06.2017 № 174  

 

 

Керуючись п.п. 15 п. «а» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», відповідно до Законів України «Про благоустрій населених пунктів», 

«Про відходи», указу Президента України від 12.01.2015 № 5/2015 «Про стратегію 

сталого розвитку «Україна – 2020», враховуючи комісійне обстеження 

прибудинкових територій  житлових будинків першого та частково другого 

мікрорайонів, з метою створення умов для прямого впровадження роздільного збору 

ресурсних, небезпечних, органічних та габаритних побутових відходів; підвищення 

рівня соціальної культури населення щодо санітарно – екологічної ситуації, 

імплементації нормативно - правових актів із впровадження системи роздільного 

збирання твердих побутових, виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської 

ради від 20.06.2017 № 174 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Южноукраїнської міської ради від 06.04.2016 № 95 «Про впровадження системи 

роздільного збирання твердих побутових відходів на території міста 

Южноукраїнська», а саме  

 

1.1 пункти 2,9,10,15 додатку викласти в новій редакції 

 

№ 

з/п 

Адреси житлових будинків Примітка 

Мікрорайон № 1: 

2. Вулиця Дружби Народів, 8;  

вулиця Миру,11, 9 

На бетонованому покритті між 

гуртожитками на вулиці  Миру, 

11; 9 та Дружби Народів, 8 

9. Бульвар Курчатова, 7;  

проспект Соборності,5;  

проспект Незалежності,5 

Поряд з тепловим пунктом на 

нині існуючому майданчику під 

сміттєконтейнери 

10. Вулиця Дружби Народів, 15, 17 Улаштувати майданчик для 

встановлення модуля по 

сортуванню відходів та 

площадку для встановлення 

сміттєконтейнерів на газоні між 

даними  житловими будинками 

 

 



Мікрорайон № 2: 

15. Вулиця Набережна Енергетиків, 15, 17; 

бульвар Шкільний , 6, 8 

Улаштувати площадку для 

встановлення модуля по 

сортуванню відходів на газоні 

№ 10 

 

 

 

1.2 доповнити додаток, вищезазначеного рішення, пунктом 11 наступного 

змісту: 
 

№ 

з/п 

Адреси житлових будинків Примітка 

Мікрорайон № 1: 

11. Вулиця Дружби Народів, 10,12,14,16; 

вулиця Миру, 16 

В дворі на підготовленому 

майданчику між житловими 

будинками на вулиці Дружби 

Народів, 14 та 10 

 

 

 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кольчака О.М. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                            В.К. Пароконний 

 

 

 

 

 

 

 

 
Валюшок  

2-10-73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


